Warszawa: Dostawa pomp próżniowych dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w
Warszawie
Numer ogłoszenia: 231043 - 2010; data zamieszczenia: 26.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN , ul. Kasprzaka 44/52, 01-224
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6323221 w. 2328, faks 022 6326681.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.icho.edu.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa placówka naukowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomp próżniowych dla
Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa pomp próżniowych olejowych i membranowych dla Instytutu
Chemii Organicznej PAN w Warszawie, ich instalacja i uruchomienie w siedzibie
Zamawiającego oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i eksploatacji
urządzenia. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.24.50-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI



Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek spełnią Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w
tym okresie, co najmniej 2 dostawy polegające na dostarczeniu pomp
próżniowych zgodnie z opisem poszczególnych części zamówienia o wartości
nie mniejszej niż zaproponowana w ofercie Wykonawcy (dotyczy
odpowiednio każdej z części zamówienia)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia




aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a
w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:




nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:


opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez
wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego
wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości
realizowanego zamówienia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
pełnomocnictwo (oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem) do
podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych
czynności dokumentem rejestracyjnym
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.icho.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut
Chemii Organicznej PAN ul.Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa pokój 27, budynek
administracyjny.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 07.09.2010 godzina 10:30, miejsce: Instytut Chemii Organicznej PAN ul.Kasprzaka
44/52 01-224 Warszawa pokój 27, budynek administracyjny.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20072013 Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej,
Nowe barwniki funkcjonalne do zastosowań w dwufotonowej mikroskopii fluorescencyjnej
oraz w blokowaniu optycznym/TEAM.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
Części I Zamówienia jest dostawa siedmiu rotacyjnych, dwustopniowych olejowych
pomp próżniowych wyposażonych w zasilający kabel sieciowy. Wymagane jest aby
pompy były wyposażone we wszelkie niezbędne kable i zawory oraz filtry
umożliwiające prawidłową pracę, m.in.: - filtr z wkładem kondensującym olej oraz z





wkładem pochłaniającym zapach - filtr wyposażony w zestaw umożliwiający powrót
skroplonego oleju z powrotem do pompy poprzez zawór balastu gazowego - zasilający
kabel sieciowy - króćce przyłączeniowe pompy (wlot, wylot) - po 2 szt. aluminiowych
końcówek stożkowych na wąż oraz kołnierz - dostarczona pompa musi być
urządzeniem fabrycznie nowymi, kompletnym, gotowym do użytkowania bez
dodatkowych zakupów i inwestycji Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę,
instalację oraz uruchomienie rotacyjnych pomp próżniowych w siedzibie
Zamawiającego oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie jej obsługi..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.24.50-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
Części II Zamówienia jest dostawa dwóch trójstopniowych pomp membranowych, z
czego każda wyposażona jest w kontroler próżni. Wymagane jest aby pompy były
wyposażone we wszelkie niezbędne kable i zawory oraz filtry umożliwiające
prawidłową pracę. Dostarczone pompy muszą być urządzeniami fabrycznie nowymi,
kompletnymi, gotowym do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji m.in.
napełnione olejem. Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę, instalację oraz
uruchomienie rotacyjnych pomp próżniowych w siedzibie Zamawiającego oraz
przeszkolenie użytkowników w zakresie jej obsługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.24.50-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
Części III Zamówienia jest dostawa jednej dwustopniowej łopatkowej pompy
próżniowej z wbudowaną pompą olejową, gazem balastowym i urządzeniem
przeciwdziałającym zasysaniu oleju. Wymagane jest aby pompa była wyposażona we
wszelkie niezbędne kable i zawory oraz filtry umożliwiające prawidłową pracę w tym
m.in. włącznik, zabezpieczenie przed przeciążeniem, kabel z wtyczką, małe złącze
kołnierzowe, pierścienie centrujący i zaciskowy do wlotu, zawór motylkowy, filtr
mgły olejowej, instrukcję użytkowania. Dostarczona pompy musi być urządzeniem
fabrycznie nowym, kompletnym, gotowym do użytkowania bez dodatkowych
zakupów i inwestycji m.in. musi być napełniona olejem. Przedmiot Zamówienia
obejmuje dostawę, instalację oraz uruchomienie pompy w siedzibie Zamawiającego
oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie jej obsługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.24.50-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

